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 الثالث الباب

 منهج البحث 

 تصميم البحث .أ

 هنج البحث .1

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج كمي، وهو عبارة عن طريقة 

أرقام كوسيلة  يف شكل احلقائقحبث يتم فيها البحث عن املعرفة اليت تستخدم 

 57للعثور على معلومات حول ما نريد معرفته.

البحث الكمي استنتاجي بطبيعته، لإلجابة على بيان املشكلة، يتم 

استخدام مفهوم أو نظرية حبيث ميكن صياغة فرضية. عادة ما تكون نتائج 

ات الكمية قابلة للتعميم على السكان الذين يتم أخذ العينة. وذلك ألن الدراسي

السكان  د منعادة ما يتم بشكل عشوائي أو عشوائي حيث يكون لكل فر  املعاينة

 .املعاينةنفس فرصة 
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 نوع البحث .2

هذا النوع من البحث جترييب. ميكن تفسري البحوث التجريبية على أهنا 

طريقة حبث تستخد للبحث عن أتثري بعض املعاجلات على العالجات األخرى 

البحث التجرييب هو حبث لقياس أتثري واحد أو   58حتت ظروف خاضعة للرقابة.

األخرى  اتالدراسيعدة متغريات على املتغريات األخرى. ختتلف التجارب عن 

 59تستخدم جمموعة حتكم غري اجملموعة التجريبية. البحثألن هذه 

ملتغري ايهدف هذا النوع من البحث إىل معرفة ما إذا كان هناك أتثري بني 

التعلم  حتصيليف شكل املتغري املقيد ( على X)املتغري  احملاورةطريقة يف شكل  احلري

 ابملدرسة املتوسطة اإلسالميةالصف السابع  تالميذ( على Y)املتغري  مهارة الكالم

 .املعارف تولونج اجونج

، وهي التصميمات 6وفًقا لكامبل وستانلي، ميكن تقسيم التجارب إىل 

 ) true، والتجريبية احلقيقية)designexperimental -pre( قبل التجريبية

)experimental designوشبه التجريبية ، )quasi experimental design(.  تستخدم

يف حني أن ، )experimental design-pre( تصميًما قبل التجريبية البحثهذه 
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    )One Group Pretest- القبليالتصميم يستخدم جمموعة واحدة تصميم االختبار 

Postest Design).  هذا التصميم هو نفسه تقريبا تصميم جمموعة مراقبة االختبار

هذا التصميم هو تقنية لتحديد  .(pretest-posttest control group design) القبلي

 لقبليايف الرسم البياين، ميكن وصف تصميم االختبار  التأثري قبل وبعد العالج.

 60: على النحو التايل البعديوتصميم االختبار 
O1 -------- X -------- O2 

 مالحظات:

1O  =تظاهرة 

2O  =البعدي 

X العالج = 

  م  معاجلتهأوالً  القبلي، سيتم منح اجملموعة االختبار  البحثتصميم هذه 

)treatment(  ،.يالحظ و  بعد ذلك سيتم اختبار اجملموعة بواسطة اختبار الربيد

يمة االختبار مع ق القبليأتثري العالج من خالل مقارنة )الفرق( على قيمة االختبار 

 .البعدي
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 عينةواملعاينة وال السكان .ب

 السكان .أ

السكان عنصر حبثي يعيش ويعيش مًعا ويصبح نظرًًي هدفًا لنتائج 

البحث. لذلك من حيث املبدأ، يكون السكان مجيًعا أعضاء يف جمموعة من 

أو احليواانت أو األحداث أو األشياء اليت تعيش مًعا يف مكان واحد البشر 

 21وختطط لتكون هدفًا الستنتاجات النتائج النهائية للدراسة.

لتالميذ الصف السابع مجيع  البحثكان مجيع السكان يف هذه 

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراسي 

ابملدرسة املتوسطة طفال. لدى  167، بلغ جمموعها 6119/6161

ج و -7ب، -7أ، -7فصول للصف   6اإلسالمية املعارف تولونج اجونج 

 اً.تلميذ 66، مبتوسط  د-7

 املعاينة .ب

هو إجراء يتسبب يف استخالص عدد من العناصر احملددة من  املعاينة

 املعاينةتقنية  الذي ميثل القائمة الفعلية للعناصر احملتملة يف اجملتمع. املعاينةإطار 
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نات غري تقنية أخذ عي حث، استخدم الباحثةب. يف هذا الاملعاينةهي تقنية 

 عن طريق أخذ عينات هادفة nonprobability sampling أو حمتملة

طريقة هي طريقة ألخذ عينات بناًء على  هذه .purposive sampling أو

اعتبارات و / أو أهداف معينة ، وتستند إىل خصائص أو خصائص معينة 

أخذت هذه العينة يف االعتبار من قبل مدرس مادة اللغة العربية معروفة سابًقا.

 26الواردة يف االستبيان. احلقائقعلى فهم  تالميذوقدرة ال

 عينةال .ج

بناًء على تقنية  26عينة. احلقائقيسمى جزء من السكان احملدد ملصدر 

 حدد املؤلف العينة احملددة. ،(purposive sampling(أخذ العينات اهلادفة 

أ -7 صفال تالميذمن  البحثكانت العينات املأخوذة من سكان مواد 

هو أنه يف هذه  صفالسبب وراء أخذ هذا ال .تالميذا 66الذي يتكون من 

 اختبار ما قبل االختبار، استخدم البحث التجرييب مع جمموعة البحث

 ه.واحد يتم اختبار  صف، وهي عبارة عن حبث يتطلب وجود التجرييب
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 البحث املتغرياملصادر احلقائق و  .ج

هي كل األشياء اليت ميكن أن توفر معلومات حول  احلقائقمصادر 

األولية  قائقاحلإىل قسمني، مها  احلقائق. بناًء على املصدر، ميكن تقسيم احلقائق

 الثانوية. احلقائقو 

 صادر احلقائقامل .1

اليت أنشأها الباحثون لغرض حمدد هو حل  احلقائقاألولية هي  احلقائق  (أ

باشرة من من قبل الباحث م احلقائقاملشكلة اليت يتم معاجلتها. يتم مجع 

ى ، مت احلصول عل البحثاملصدر األول أو مكان كائن البحث. يف هذه 

 .أ-7الصف األولية من نتائج االختبار ومالحظة  احلقائق

اليت مت مجعها ألغراض أخرى غري حل  احلقائقالثانوية هي  احلقائق (ب

 هذا لعثور عليها بسرعة. يفميكن ا احلقائقاملشكلة اليت تواجهها. هذه 

 تالثانوية هي األدب واملقاالت واجملال احلقائق، فإن مصادر البحث

 26واملواقع على شبكة اإلنرتنت فيما يتعلق ابلبحوث اليت أجريت.
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 البحث املتغري .2

املتغري هو مسة أو مسة أو قيمة لشخص أو كائن أو نشاط له 

 25اختالفات معينة حيددها الباحث ليتم دراسته واستخالص استنتاجات.

 هناك متغريين مها: حثبهذا اليف 

هو متغري يؤثر أو يتسبب  variableindependent  (X) أو  رياملتغري احل (أ

و أتثري طريقة ه حثبهذا اليف  املتغري احلرييف حدوث املتغري التابع. 

 .احملاورة

. يملتغري احلر هو متغري يتأثر اب dependent variable (Y)أو قيد املتغري امل (ب

 .مهارة الكالمهو حتصيل التعلم املتغري املقيد 

 احلقائقمجع  طريقة .د

هي وحدة من املعلومات املسجلة بواسطة الوسائط واليت ميكن متييزها  احلقائق

هو إجراء  قاحلقائاألخرى، وميكن حتليلها وربطها ببعض الربامج. مجع  احلقائقعن 

 احلقائقتتضمن تقنيات مجع  22املطلوبة. احلقائقمنهجي ومعياري للحصول على 

   :ئقوالواث هذه البحث املالحظة واالختباراملستخدمة يف 
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املالحظة، وهي املالحظة املنهجية وتسجيل األعراض اليت تظهر على موضوع  .1

تستخدم املالحظات على كائنات  احلقائقالبحث. املالحظة هي طريقة جلمع 

البحث اليت ميكن تنفيذها بشكل مباشر أو غري مباشر. لذلك استخدم الباحثون 

ابملدرسة  أ-7 الصفاملالحظة املباشرة ملوقع البحث، خاصًة يف  البحثيف هذه 

 .املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج

 التعلم قبل وبعد املشاركة يف التالميذيف شكل قدرات  احلقائقاالختبار السرتداد  .6

 الصفيف  يف التالميذورة، واليت يتم إجراؤها لتحديد قدرة اابستخدام طريقة احمل

ختبارات . يتم تقدمي االابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج أ-7

بعد تلقي  test-ostp أو البعدي، واالختبار test-pre أو القبلياختبار يف  للتالميذ

 ورة.االعالج، أي التعلم ابستخدام طريقة احمل

تب واملعلومات يف شكل ك احلقائقالواثئق هي طريقة تستخدم للحصول على  .6

وأرشيفات ومستندات وأرقام وصور مكتوبة يف شكل تقارير ومعلومات ميكن أن 

ن الواثئق . تتضماحلقائقم  يتم مراجعة الواثئق املستخدمة جلمع  27تدعم البحث.

مي خطة تنفيذ التعلم، ومالمح املدرسة، واهليكل التنظي البحثاملستخدمة يف هذه 
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، وغرافية، والصور الفوت، واملالحظاتالتالميذوحالة املعلمني و  للمدرسة والعاملني،

 وغريها.

 أدوات البحث .ه

 احلقائق. ستحدد جودة األداة جودة البحثاألداة هي عنصر رئيسي يف 

للنتائج أو  هي احلقيقة التجريبية األساسية احلقائق، يف حني أن البحثاملستخدمة يف 

االستنتاجات البحثية. لذلك، جيب أن يكون الصك ممكًنا. لصنع أداة حبث، هناك 

ثالثة أشياء جيب مراعاهتا وهي مشكلة البحث ومتغريات البحث ونوع األداة اليت 

 28جيب استخدامها.

ن ة االختبار متتألف أدا، كانت األداة املستخدمة اختبار. حثبال ايف هذ

 القبلي. شبكة االختبار  test-ostp أو البعدي، واالختبار test-pre أو القبلياختبار 

 لفئة التحكم هي كما يلي:
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 اجلدول 6.1 شبكة االختبار القبلي

 مؤشرات حتقيق الكفاءة
 تقييم

 هندسة
شكل 
 الصك

 أداة

قراءة صوت الكلمات  .1
والعبارات واجلمل 

 .املتعلقة ابلعنوان
البسيط  احملاورةمارس  .6

العنوان بشكل  عن
 .صحيح

 اختبار

 
 

 اختبار

 شفهي

 
 

 شفهي

ذات الصلة  إقرأ املفردات .1
 ! بشكل صحيح ابلعنوان

 
التايل مع   احملاورة مارس .6

 أصدقائك !

)االختبار الذي يتم بعد انتهاء  test-ostp أوة البعديواالختبارات يف حني أن شعرية 

 :العالج(

 اجلدول 6.6 شبكة اختبار البعدي 

 مؤشرات حتقيق الكفاءة
 تقييم

 هندسة
شكل 
 الصك

 أداة
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ط البسي حملاورةابإظهار  .1
بشكل  عن العنوان

 .صحيح
نقل املعلومات الشفوية  .6

 عن العنوان احملاورةمع 
 جيدة وصحيحة.

 اختبار

 
 

 

 

 

 

 اختبار

 شفهي

 
 

 

 

 

 

 شفهي

 البسيط عن حملاورةاب مق .1
 ! العنوان

 
 ُأخرى القّصة عنأُعدَّ مرة  .6

 ةملجبعنوان صديقك 
 !صحيحة بسيطة و 

االستخراج  ة جدول، استخدمت الباحثابللغة العربية تتكلملتقييم القدرة على 

وفًقا إلفندي، فإن اجلوانب اليت مت تقييمها  واجلوانب املستخدمة يف أخذ الدرجات.

 : ، هي كما يلينشطة الكالم، كما اقرتح اخلرباءيف أ

، )ج( هلجة واإليقاع، مذ و شدة، )ب( خمرجاجلوانب اللغوية، مبا يف ذلك )أ(  .1

)د( اختيار الكلمات، )ه( اختيار التعبريات، )و( هيكل اجلملة، و )ز( 

 االختالفات.

رات، ، )ب( إتقان املواضيع، )ج( املها، مبا يف ذلك )أ( الطالقةاجلوانب غري اللغوية .6

)و( الرشاقة، )ز( الرتتيب، )ح( احلرف اليدوية، )ط( )د( التفكري، )هـ( الشجاعة، 

 29التعاون.
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جة هل، هيكل اجلملةخيتار الباحث اجلوانب اخلمسة للتقييم )خمرج، 

 هارة ، الطالقة، الشجاعة( ألنه يتناسب متاًما مع إرشادات التقييم ملواإليقاع

لق الكالم ال تتعهناك عوامل لغوية وعوامل غري لغوية، ألن القدرة على  .كالمال

الكالم  ارةهفقط ابللغوًيت ، ولكن أيًضا العوامل غري اللغوية تعترب مهمة لدعم م

 : للحصول على شرح أكثر تفصيال سيتم وصفها على النحو التايل .تالميذل

 اجلدول 6.6 دليل النتيجة املسند

 فئة معايري نتيجة جوانب التقييم رقم
اجلمل نطق الكلمات /  111-91 خمرج 1

واضح جدا ومشرق 
وصعب وال حيتوي على 

 أي أخطاء.

 مزيّة

انطق الكلمات / اجلمل  81-89
بوضوح )األخطاء ال تزيد 

 (.6xعن 

 جيد جدا

نطق الكلمات / اجلمل  71-79
واضح متاًما )األخطاء بني 

 (.2xإىل  6

 جيد
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نطق الكلمات / اجلمل  21-29
غري واضح )األخطاء بني 

 (.8xإىل  2

 كاف

نطق الكلمات / اجلمل  21>
غري واضح للغاية 

إىل  8)األخطاء بني 
11x.) 

 أقل

ترتيب اجلمل يف الكالم  111-91 هيكل اجلملة 6
متماسك للغاية وال توجد 

 أخطاء.

 مزيّة

 لمتتكجتميع اجلمل يف  81-89
بشكل متماسك )ال يزيد 

 خطأ(. 6xعن 

 جيد جدا

م الكالجتميع اجلمل يف  71-79
متماسك متاًما )األخطاء 

 (.2xإىل  6بني 

 جيد

ترتيب اجلمل يف الكالم  21-29
غري متماسك )األخطاء 

 (.8xإىل  2بني 

 كاف
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غري  كلمتتترتيب اجلمل يف  21>
متساٍو للغاية )األخطاء 

 (.11xإىل  8بني 

 أقل

بصوت واضح جًدا  تتكلم 111-91 هلجة واإليقاع 6
 ومشرق وبال أخطاء.

 مزيّة

بصوت واضح،  تتكلم 81-89
مشرق، بصوت عال، أو 

 واضح.

 جيد جدا

بصوت واضح،  تتكلم 71-79
مشرق، بصوت عال، أو 

 واضح.

 جيد

بصوت غري واضح  تتكلم 21-29
أو ساطع أو عايل أو 

 وضوح صوته.

 كاف

بصوت غري واضح  تتكلم 21>
أو ساطع أو صاخب أو 

 وضوح صوته.

 أقل

بسالسة شديدة،  تتكلم 111-91 الطالقة 6
مستعدون  التالميذ

ون فورًا عندما تتكلموي

 مزيّة
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يتعلق األمر بدورهم يف 
)ال توجد أية  تتكلم

 عقبات على اإلطالق(.
بطالقة، يكون  تتكلم 81-89

جاهزين  التالميذ
ون فورًا عندما تتكلموي

 متتكلحيني دورهم يف 
 )وليس معوقات التجربة(.

 جيد جدا

بسالسة إىل حد ما،  تتكلم 71-79
مستعدون  التالميذ

ون فورًا عندما تتكلموي
يتعلق األمر بدورهم يف 

 )التوقف قلياًل(. تتكلم

 جيد

 بطالقة أقل، يكون تتكلم 21-29
جاهزين  التالميذ

ون فورًا عندما تتكلموي
 حيني وقت الكالم )يف كثري

 من األحيان يتوقف(.

 كاف

ليس بطالقة،  تتكلم 21>
مستعدون  التالميذ

 أقل
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الفور  ون علىتتكلموي
عندما حيني دورهم يف 

توقف  )غالًبا تتكلم
 وختم(.

مع موقف معقول  تتكلم 111-91 الشجاعة 5
 جدا وليس جامدة جدا.

 مزيّة

مع موقف معقول  تتكلم 81-89
 وليس جامدة.

 جيد جدا

ًما مبوقف معقول متا تتكلم 71-79
 وغري جامد.

 جيد

مبوقف غري عادل  تتكلم 21-29
 وجامد بعض الشيء.

 كاف

مع موقف غري  تتكلم 21>
 طبيعي للغاية وصلبة جدا.

 أقل
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 احلقائقحتليل  طريقة .و

  )Validity Test( تصديقاختبار ال .1

هي تدبري يوضح مستوى صالحية وصالحية األداة ". إن فهم  التصديق

يوضح دقة ومالءمة أداة القياس املستخدمة لقياس املتغريات. توضح  التصديق

 71.التصديقأيًضا مدى دقة البيان مع ما هو مذكور وفًقا ملعامل  التصديق

لقياس مستوى الصالحية، استخدم الباحثون صيغة ارتباط حلظات 

يتم  .)P (earsonاليت اقرتحها بريسون )product moment correletion( املنتج

 Statistical Package for the Socialاحتساب اختبار الصالحية ابستخدام 

Science (SPSS) بعد احلصول على .hitungr ، م  ابملقارنة معtabelr مع مستوى ثقة 

، فسيتم اإلعالن tabelr>  hitungr . إذا كان N   =33 (6 – N  =α) و  α .0.0  = أو 5٪

. يقتصد، فسيتم اعتبار العنصر غري tabelr<  hitungr ، وإذا كان تصديقعن العنصر 

تنقسم معايري الصالحية لكل عنصر يف األداة إىل مخسة، وهي مذكورة يف اجلدول 

 :  التايل

 

                                                           
70 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 168. 
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  )y TesteliabilitR(الثبات  اختبار .2

تنتج ، فإهنا سمرات لقياس الكائن نفسه خدمت عدةهو أداة إذا است الثبات 

ستكون  بات لثنفس البياانت ". نتائج القياس اليت تتمتع مبستوى عاٍل من اال

داة برقم العالية واملنخفضة لأل لثبات قادرة على تقدمي نتائج موثوقة. يظهر اال

 . إذا مت استخدام أداة مرتني لقياس األعراض نفسها وكانتلثبات يسمى معامل اال

 71نتائج القياس اليت مت احلصول عليها متسقة، فإن اجلهاز ميكن االعتماد عليه.

 ونباخكر  ، استخدمت موثوقية األداة صيغة معامل موثوقيةالبحث ايف هذ

 كما يلي:  وه الثباتاملعايري يف اختبار  . )Cronbach Alpha( ألفا

 معايري الثبات االختبار 6.6جدول 

 معامل املوثوقية معايري
1،8 ≥ Rn ≥00.. 
1،2 ≥ Rn ≥.0،0 

1،6 ≥ Rn ≥.000 

1،6 ≥ Rn ≥.030 

1،1 ≥ Rn ≥.000 

 عالية جدا
 عالية تصل

 كاف
 منخفض

 منخفضة جدا
 

                                                           
71 Ibid, hlm. 196. 
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 اختبار شرط أساسي .3

  )Homogenity Test(التجانس  اختبار (أ

أو  يهدف اختبار التجانس إىل حتديد ما إذا كان لدى اجملموعتني

نفس  أو حالتني نفس التباين أم ال. إذا كان لدى كلتا اجملموعتني حالتني

اختبار ليفني  يستخدم اختبار التجانس76التباين، يُقال إن اجملموعة متجانسة. 

مع  .SPSS 16.0هذا الربانمج  مع )Levene’s Test of Equality(للمساواة 

 معايري االختبار التالية:

 البياانت على متغريات غري متجانسة.، م  حتتوي  1.15قيمة األمهية > (1

 .متجانس متغري على البياانت حتتوي م  1.15 > قيمة الداللة (6

  )NormalityTest (الطبيعية اختبار (ب

يتم  احلالة الطبيعية ملعرفة ما إذا كانت البياانت املنتجة اختبار الطبيعية

توزيعها بشكل طبيعي أم ال. وفًقا لسوجيونو "إذا كانت البياانت اليت مت 

إنشاؤها طبيعية، فإنه يستخدم إحصائيات حدودي، وإذا مل يتم توزيعها بشكل 

                                                           
72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ..., hlm. 137. 
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يستخدم اختبار احلالة  76طبيعي، فإنه يستخدم بياانت إحصائية غري معلمية".

 .SPSS 16.0ابستخدام  Kolmogorov Smirnovالطبيعية هذا 

 معايري اختبار احلالة الطبيعية هي كما يلي:

 بشكل البياانت توزيع يتم ال م  1.15 >قيمة كبرية أو قيمة االحتمال  (1

 .طبيعي

 م  يتم توزيع البياانت عادة. 1.15قيمة كبرية أو قيمة االحتمال<  (6

 )Test Hypothesis (اختبار فرضية  (ت

 )T Paired Sample-اختبارعينة مقرتنة اختبار فرضية املستخدم هو 

)test . اختبارعينة مقرتنة)test-T Paired Sample(  اختبار للفرق بني  هو

ية بعد انتهاء  يتم استخدام هذه التقن معلمتني يف املتوسط مع متغري اتبع واحد.

. م  يتم حتليل البياانت اليت (test-post) البعديكل العالج م  إجراء االختبار 

 76مت احلصول عليها ملعرفة ما إذا كانت النتائج متوافقة مع الفرضية املتوقعة.

 مع االستنتاجات التالية: .SPSS 16.0مع اختبار الفرضية يستخدم 

 ، مما يعين وجود أتثري.0𝐻، فسيتم رفض hitungt<  tabelt إذا مت  (1

                                                           
73 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012, Cet. Ke 10), hlm. 24. 
74 Tulus Winarsunu, Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang : 

UMM, 2006), hlm. 81 
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 فهذا يعين عدم وجود أتثري. 0𝐻 مرفوض، 𝑎𝐻م   tabelt > hitungtإذا مت  (6

 ميكن أيًضا اختتام حساابت اختبار الفرضية بناًء على ما يلي:

 . مقبولة يعين عدم وجود أتثري 0Hم    tabelt- ≤hitung t ≤tabel t إذا (1

مما يعين وجود  0H، م  يتم رفض hitungt <tabel tأو  - hitungt- > tabeltإذا  (6

 75أتثري.

م حتصيل تعليم مهارة الكالعلى  احملاورةالكتشاف مدى أتثري طريقة 

 Paired ل Effect Size ة. تستخدم الباحثEffect Sizeعن طريق قياس  لتالميذ

Sample T-test  نوعCohen’s d. Cohen’s d  إحصائي بسيط إىل هو تعبري

حد ما هو الفرق بني نتيجيت اجملموعة/احلالة مقسومني على االحنراف املعياري 

 :هو  Cohen’s d صيغة للسكان.

 
 

d  قيمة =Cohen’s d 

Mean متوسط جمموعتني / ظروف = 

                                                           
75 Duwi Priyatno, Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20, (Yogyakarta : CV. 

Andi Offset, 2012), hlm.92. 

d = Mean 

 SD 
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DS = االحنراف املعياري  

ابلقيمة املرجعية اليت مقارنة هو  Cohen’s d Effect Sizeتفسري التقييم 

 :قدمها كوهني على النحو التايل

 Cohen’s d Effect Sizeمعايري تقييم  5.6جدول 

 قيمة معلومات
 d ≤ .,0 >1 أتثري صغري
 d ≤ .,0 >1,6 أتثري متوسط
 d ≤ .,0 >1,5 أتثري كبري

 d > .,0 أتثري كبري جدا
 

وكذلك  ،اجملموعات الكبرية وسط الفرق بني، فإن متكبريًا Effect Sizeإذا كان 

الفرق بني اجملموعات ليس كبريًا،  ، فإن متوسطمعتدالً  Effect Sizeإذا كان 

 72.، وهكذاوليس صغريًا
 

                                                           
76 C. J Ferguson, An Effect Size Primer : A Guide for Clinicians and Researchers, 

(Professional Psychology : 40(5), 2009), hlm.536. 


